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Az eljárás megindítása
A hozzám forduló a Magyar Államkincstár elhúzódó eljárását sérelmezte, ugyanis fogyatékossági támogatás iránti kérelmét illetően öt hónap után sem született végső határozat.
A panasz alapján felmerült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság, az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelmének gyanúja. Ezért az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbt.) 20. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indítottam, amelynek során tájékoztatást kértem a Magyar Államkincstár elnökétől és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatójától.

Érintett alkotmányos jogok és alapelvek
–	A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog: Alaptörvény B) cikk (1) „Magyarország független, demokratikus jogállam.”
–	Emberi méltósághoz való jog Alaptörvény II. cikk „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
–	Hátrányos megkülönböztetés tilalma Alaptörvény XV. cikk (1)-(2)
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
–	Fogyatékossággal élők védelme Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdés 
„Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.”

Alkalmazott jogszabályok
-	a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.)
-	a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
-	a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
-	a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)

A megállapított tényállás
Panaszos beadványában megírta, hogy a bal lábának amputálását követően 2012. szeptember 26-án nyújtotta be kérelmét a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához fogyatékossági támogatás megállapítása iránt. Azóta 5 hónap eltelt és időközben másik lábát is amputálni kellett, érdemi határozatot azonban kérelme tekintetében nem kapott.
A Magyar Államkincstár elnöke arról tájékoztatott, hogy panaszos kérelme 2012. szeptember 27-én érkezett az Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság 2012. szeptember 28-án továbbította a megkeresést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs és Szakigazgatási Szervének szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A szakhatósági állásfoglalás 2013. március 18-án érkezett meg az Igazgatósághoz, amelynek alapján panaszos 2012. szeptember hónaptól 80%-os mértékű fogyatékossági támogatásra jogosult. A támogatás összege 22.800,- Ft/hó. Az Igazgatóság a támogatást 2012 szeptemberéig visszamenőleg 2013. április hó elején folyósítja.
A Magyar Államkincstár elnöke válaszlevelében kitért arra is, hogy tudomásuk van arról, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Pest megyében valamint Budapesten jelentős elmaradással dolgoznak az orvosszakértői szervek, amelynek a megszüntetése érdekében több alkalommal fordultak az illetékes orvosszakértői szerv felé. Központi intézkedésként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatójához hivatalos megkeresést intéztek.
A Nemzeti Rehabilitációs Hivatal főigazgatója arról tájékoztatott, hogy a 2011. és 2012. év során történt jogszabály-módosítások következtében jelentős többletfeladatok hárultak a rehabilitációs hatóságokra, ugyanakkor az egészségügyi igazgatásban is folyamatosan gondot okozó orvoshiány a rehabilitációs hatóság számára még súlyosabb nehézséget okoz, hiszen a hatósági feladatokat csak komoly felkészültséggel és megfelelő klinikai gyakorlattal rendelkező orvosok bevonásával lehet az elvárt színvonalon ellátni. 
További nehézséget jelent a 2012. július 1-től működő új hatósági rendszert kiszolgálni képes informatikai támogatás kiépítése, amelyet az 1502/2011. Korm. határozat 2. pontja szerint 2012. június 30-ig európai uniós (EKOP) forrásból kellett volna elvégezni, ez a forrás azonban a mai napig nem áll a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal rendelkezésére. A megfelelő informatikai támogatás hiánya jelentősen nehezíti a rehabilitációs hatóság feladatellátását.
További nehézséget jelentett az is, hogy a nyugdíjbiztosítási szervtől a rehabilitációs hatósághoz átkerülő ügyintézői létszám a tapasztalatok szerint lényegesen kisebb volt, mint amennyit az átvett és a nyugdíjbiztosítási szervnél maradó feladatok aránya indokol. Mindez a rehabilitációs hatóságok munkájának minden területére kihatással van.

A vizsgálat megállapításai
1. A hatáskör tekintetében
Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint az ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságokat az Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a továbbiakban együtt: visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
A Magyar Államkincstár, a megyei rehabilitációs és szakigazgatási szervek az Ajbt. 18. § (1) bekezdés a) pontja szerint közigazgatási szervnek tekintendők, így tevékenységük vizsgálatára hatásköröm kiterjed. A vizsgálat lefolytatásának lehetőségét az Ajbt. 20. § (1) bekezdése biztosítja számomra.

2. Az alapvető jogok tekintetében
I. A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint a Magyarország független demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság már működése első éveiben elvi éllel állapította meg, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Az Alkotmánybíróság szerint a jogbiztonság az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.
Az irányadó alkotmánybírósági tézis szerint a jogállamiság elvéből folyó követelmény a közhatalom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított működési rendben, a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. [56/1991. (XI. 8.) AB határozat] A közigazgatás törvényessége akkor valósul meg, ha jogilag szabályozott eljárási keretek között működik, a jogkorlátozásra adott felhatalmazást pedig törvényi szinten pontosan kell meghatározni. Nem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy a kiszámíthatóság – beleértve az egységes jogalkalmazást – és az eljárási garanciák biztosítása szorosan összekapcsolódik az egyes alanyi alapjogok, szabadságjogok védelmével, mintegy kölcsönösen feltételezik egymást.

II. Az emberi méltósághoz való jog
Az Alaptörvény II. cikke alapján az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A korábban irányadó és az Alaptörvény hatályba lépését követően is hivatkozási pontot jelentő alkotmánybírósági gyakorlat az emberi méltósághoz való joggal kapcsolatosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a méltóság az emberi élettel eleve együttjáró minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő.
Az egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított meg, és miért annyit. 
A méltósághoz való jognak részét képezi az is, hogy minden embert másokkal egyenlő méltóságú személyként kell kezelni, vagyis az egyes emberek és embercsoportok között tilos indokolatlan, ésszerűtlen különbséget tenni. 
Az I. cikk (3) bekezdése határozza meg az alapjog korlátozás kritériumait, amely szerint arra csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával kerülhet sor.

III. A hátrányos megkülönböztetés tilalma, a fogyatékossággal élők védelme
Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése tartalmazza a diszkrimináció tilalmát, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. Cikk (4) bekezdése továbbá előírja, hogy Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, a XV. cikk (5) bekezdése emellett külön is kiemeli, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
A két évtizedes, töretlen, az Alaptörvény fenti rendelkezése alapján továbbra is irányadónak tekinthető alkotmánybírósági gyakorlat rögzíti, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként, egyenlő méltóságú személyként kell kezelnie, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni. A megkülönböztetés alkotmányossága tekintetében az Alkotmánybíróság két mércét alkalmazott. Az alkotmányos alapjogok tekintetében megvalósuló egyenlőtlen bánásmód esetén annak alkotmányossága az alapvető jogok korlátozására irányadó szükségességi-arányossági teszt alapján ítélhető meg. Bár az Alkotmány – ahogyan az Alaptörvény is – szövegszerűen csak az alapvető jogok tekintetében tiltotta a hátrányos megkülönböztetést, az Alkotmánybíróság szerint e tilalom, ha a megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető jogot, kiterjed az egész jogrendszerre.
Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel összefüggésben érdemes arra is utalni, hogy az alapvető jogok biztosa számára az ombudsmantörvény immár fontos célként fogalmazza meg a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak fokozott védelmét, ugyanakkor eddig az országgyűlési biztosok – külön törvényi felhívás nélkül is – kiemelt figyelmet fordítottak az ebbe a csoportba tartozók alapvető jogainak a védelmére. A töretlen ombudsmani gyakorlat alapján nyilvánvalóan e személyi körbe tartoznak – különböző okok miatt – a hajléktalanok, a fogyatékossággal élő személyek, az idősek, a betegek, ezen belül pedig kiemelten a pszichiátriai betegek, a fogvatatottak, továbbá ide sorolhatóak a 18 év alatti gyermekek, sőt a 18 év feletti fiatal felnőttek is.
A felsorolt egyes társadalmi csoportok más és más okokból (például az egzisztenciális helyzetük, életkoruk, egészségi vagy mentális állapotuk miatt) minősülhetnek veszélyeztetettnek, a közös pont bennük az, hogy helyzetük miatt egyfelől kiszolgáltatottak valamennyi állami, közhatalmi beavatkozással szemben. Másfelől esetükben súlyos és közvetlen következményekkel járhat az is, ha az állam nem tesz eleget egyes alkotmányos feladatainak, a speciális, rászorultakat segítő szabályozás és gyakorlat kialakításával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően látja el. Legyen szó ugyanakkor indokolatlan közhatalmi beavatkozásról, vagy éppen állami feladat, kötelezettség elmulasztásáról, az érintettek jog-, illetve érdekérvényesítő képessége minimális.

3. Az ügy érdeme tekintetében
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult. 
A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A fogyatékossági támogatás megállapítása a Kincstár hatáskörébe tartozik. A kérelmet a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél vagy a kormányablaknál.
A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében az orvosszakértői szerv (a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a rehabilitációs szakigazgatási szerv) szakhatóságként jár el. A súlyosan fogyatékos állapot fennállását – ha a szakhatósági állásfoglalás eltérően nem rendelkezik – öt évenként az orvosszakértői szerv felülvizsgálja.
A Ket. 44. § (1) bekezdése értelmében a szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.
A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 2012. szeptember 28-án továbbította panaszos fogyatékossági támogatás iránti kérelmét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs és Szakigazgatási Szervének szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 
A Ket. 33. § (8) bekezdése kimondja, hogy a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. Kivételesen indokolt esetben – amennyiben azt jogszabály nem zárja ki – a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti. A szakhatóságnak az ügyintézési határidő meghosszabbításáról szóló végzésében a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölnie.
A Ket. 44. § (3) bekezdése szerint, ha a Ket. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A Ket.-nek a hatóságokra vonatkozó ügyintézési határidőket megállapító rendelkezései szerint az ügyintézési határidő a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik, és harminc nap. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.
Ez utóbbi felhatalmazás alapján a rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 17. § -a kifejezetten rendelkezik a rehabilitációs szakigazgatási szervek ügyintézési határidejéről, miszerint a rehabilitációs szakigazgatási szerv eljárására irányadó ügyintézési határidő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – harminc nap.
Itt kívánom megjegyezni, hogy a Ket. és a Korm. rendelet a szakhatóság eljárására vonatkozó ügyintézési határidőt nem egyértelműen határozzák meg. A Korm. rendelet 17. §-nak „ha jogszabály másként nem rendelkezik” kitétele ugyanis lehetővé teszi, hogy adott esetben a Ket. 33. § (8) bekezdésében a szakhatóságokra előírt 15 napos ügyintézési határidőre hivatkozzon az ügyfél. Mindez jogbizonytalanságot eredményez, és vitás esetekre adhat okot a hatóság és az ügyfél között, ezért a jogszabályi rendelkezés pontosítására, a Ket. és a Korm. rendelet vonatkozó szakaszainak összehangolására van szükség.
Az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervhez 2012. október 2-án érkezett meg a Kincstár szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresése. A szakigazgatási szerv orvosszakértői bizottsága 2013. március 11-én állította ki szakhatósági állásfoglalását, majd továbbította azt a Magyar Államkincstárnak. A szakhatóságként eljáró rehabilitációs szakigazgatási szerv tehát – a Ket.-nek és a Korm. rendeletnek, az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseiből egyértelműen ugyan nem megállapítható ügyintézési határidejét többszörösen túllépve – több mint 5 hónap alatt állította ki panaszos részére a fogyatékossági támogatás iránti kérelme elbírálásához szükséges szakhatósági állásfoglalást. Amint arról a Magyar Államkincstár elnöke és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója tájékoztatott, a konkrét ügyben érintett rehabilitációs szakigazgatási szervek illetékességi területén jellemző az ügyhátralék, amely a nem elegendő ügyintézői létszámra és a tárgyi feltételek (a 2012. július 1-től felállt új hatósági rendszer működését támogató informatikai rendszer) hiányára vezethető vissza.
A szakhatóságoknál fellépő humánerőforrás hiányában és az ügyintézéshez szükséges technikai eszközök híján az eljárás rendkívüli mértékben elhúzódott, és a súlyos fogyatékossággal élő hozzám forduló számára méltatlan helyzetet idézett elő, hiszen ez idő alatt a részére utóbb meghatározott támogatást nélkülözni kényszerült, ami nehéz élethelyzetét még inkább megnehezítette. A szakigazgatási szerv elhúzódó eljárása hátráltatta őt továbbá egyéb hivatalos ügyeinek intézésében is, ugyanis szakhatósági állásfoglalás hiányában az ápolási díjjal kapcsolatos ügyében sem tudott eljárást kezdeményezni.
A fogyatékossági támogatást érintő, OBH-2355/2009. számú jelentésemben már felhívtam a figyelmet arra, hogy a támogatás iránti igény elbírálási eljárásának minden nemű elhúzódása egyúttal az emberi méltósághoz való joggal és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő sérelem lehetőségét hordozza magában. Tekintettel a támogatás céljára. [A fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22. §-a értelmében a támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.] Különösen fontos, hogy az eljárás amellett, hogy a jogosultság feltételeinek korrekt vizsgálatát teszi lehetővé, egyúttal a lehető legrövidebb idő alatt történő elbírálást is jelentenie kell.
Mindezek alapján megállapítom, hogy a szakhatóság elhúzódó eljárásával, panaszos ügyében a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével, a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal, továbbá figyelemmel a kérelem tárgyára az emberi méltósághoz való joggal összefüggésben visszásságot idézett elő.
A vizsgálat feltárta azt is, hogy a jogalkotó azzal, hogy nem gondoskodott a szakhatóságok eljárására vonatkozó ügyintézési határidőket meghatározó jogszabályok, a Ket. és a Korm. rendelet összhangjáról, valamint a 2012. július 1-től felállt új hatósági rendszer működését támogató személyi és tárgyi (informatikai) feltételekről, a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével összefüggésben idézett elő visszásságot. A feltárt visszásság állandósítja valamennyi érintett vonatkozásában az állam intézményvédelmi kötelezettségével összefüggő jogsérelmek bekövetkeztének közvetlen veszélyét is. 

Intézkedéseim
A vizsgálatom során feltárt alapjoggal összefüggő visszásság jövőbeni megelőzése érdekében 
-	az Ajbt. 31. § alapján felkérem a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja felül a Ket. és a Korm. rendelet szakhatósági szervek ügyintézési határidejére vonatkozó rendelkezéseit, valamint kezdeményezze azok – jelentésemben tett megállapításokat szem előtt tartó – módosítását.
-	az Ajbt. 37. § alapján felkérem az emberi erőforrások miniszterét, hogy együttműködésben a nemzetgazdasági miniszterrel vizsgálja meg és intézkedjen a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek az eljárási határidők megtartásához szükséges feltételek (személyi, tárgyi) biztosításáról.
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